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السكاني   التعداد  لمحة عن 

2020 لسنة 

إحصاء لكل فرد مرة واحدة فقط، وفي المكان المناسب.

مكتب اإلحصاء األمریكي هو أكبر هيئة إحصائية في الحكومة الفدرالية، فنحن 

ُّد  ُمختصون بتقديم الحقائق واألرقام الحالية عن سكان أمريكا وأماكنها واقتصادها. ونَو

التنويه عىل أن القانون الفدرالي يحمي سرية كل إجابات األفراد التي يَجمعها مكتب 

اإلحصاء. 

َإن الدستور األمريكي ينص عىل إجراء إحصاء أو تعداد لسكان أمريكا كل عشر سنوات.

ويوفر التعداد السكاني معلومات شديدة األهمية لكم ولمجتمعكم.

	 إنه يحدد حصة كل والية من الممثلين في الكونغرس، كما يستخدم في إعادة رسم 
حدود المناطق. وسيتم إرسال أعداد السكان المرتبطة بإعادة تقسيم المناطق إدارياًّ 

إىل الواليات بحلول 31 مارس 2021.

ٍعة  	 تعتمد المجتمعات عىل إحصائيات التعداد السكاني من أجل التخطيط لمجمو
ٍعة من احتياجات السكان، بما في ذلك خدمات الطوارئ والمدارس والطرق  متنو

الجديدة. 

ُستفتح  	 تَستخدم األعمال التجارية بيانات التعداد السكاني لتحديد المواقع التي 
فيها أماكن التسوق. 

تُوزِّع الحكومة الفدرالية كل عام أكثر من 675 مليار دوالر أمريكي عىل الواليات 

والمجتمعات بناًء عىل بيانات مكتب اإلحصاء.

ُسنطبِّق تكنولوجيا جديدة لتسهيل مشاركة األشخاص في التعداد  وفي عام 2020، 

السكاني أكثر من أي وقت مضى. وألول مرة عىل اإلطالق، سيتسنى لكم المشاركة 

في التعداد السكاني من خالل شبكة اإلنترنت أو عبر الهاتف أو البريد. وسوف 

نستعين بالبيانات التي زودها عاّمة الناس سابقا من أجل تقليل عدد زيارات المتابعة. 

كما أننا بصدد إعداد قائمة عناوين دقيقة وأتمتة عملياتنا الميدانية، كل هذا مع 

الحفاظ عىل سرية وأمان معلوماتكم.
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نظرة عامة عىل  
اإلحصاء  برامج مكتب 

التعدادات واإلحصاءات

	 التعداد السكاني العشري هو تعداد للسكان والوحدات السكنية في جميع 
الواليات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو ومناطق الجزر، ويتم مرة واحدة 

كل عشر سنوات. وتحدد نتائج التعداد السكاني عدد مقاعد كل والية في مجلس 

النواب األمریكي، وتُستخدم في تخطيط الدوائر التشريعية للواليات والكونغرس. 

وتَستعين الهيئات الفدرالية بالنتائج من أجل توزيع ما يزيد عىل 675 مليار دوالر 

أمريكي في التمويالت الفدرالية كل سنة.

	 التعداد السكاني االقتصادي هو تعداد يقيس اقتصاد الدولة كل خمس 
سنوات، ليوفر إحصائيات شديدة األهمية عن كل صناعة وكل منطقة جغرافية 

عىل مستوى البالد.

ٍمحلية  ٍمة،  	 تعداد الحكومات هو تعداد يوفر بيانات شاملة عن الـ 90 ألف حكو
ووالية، في عموم الواليات المتحدة األمريكية كل خمس سنوات.

االستبيانات واالستقصاءات

	 استبیان المجتمعات المحلیة في الوالیات المتحدة األمریكیة )ACS( هو 
استبيان قومي متواصل يوفر معلومات شديدة األهمية عن السكان والوحدات 

السكنية في دولتنا، استناداً إىل عـيـّنات من قرابة 3.5 ماليين عنوان سنوياً. وهذا 

االستبيان هو المصدر الوحيد للحصول عىل معلومات عالية الجودة وقابلة 

للمقارنة عن السكان في جميع مجتمعاتنا. وتوضح هذه البيانات شكل الكتلة 

َّتغيرها باستمرار، كما تُستخدم بيانات هذا  السكانية في الواليات المتحدة وكيفية 

االستبيان في تقييم الوضع الماضي والحاضر، والتخطيط للمستقبل. 

	 االستقصاءات الديموغرافية هي استقصاءات تَقيس معدالت الدخل والفقر 
والتعليم وتغطية التأمين الصحي وجودة اإلسكان وضحايا الجريمة واستخدام 

الكمبيوتر، إىل جانب موضوعات أخرى عديدة.

	 االستقصاءات االقتصادية هي استقصاءات تُجرى بصفة شهرية وربع سنوية 
وسنوية، تُغطي القطاعات المحددة في اقتصاد الدولة وتدعم التعداد االقتصادي 

بمعلومات منتظمة عن االقتصاد الحركي. وتُسفر هذه االستقصاءات عن أكثر من 

400 تقرير اقتصادي سنوي، بما في ذلك المؤشرات االقتصادية الرئيسية.

	 االستقصاءات تحت الرعاية هي استقصاءات ديموغرافية واقتصادية نُجريها 
لهيئات حكومية أخرى، تشمل استقصاء السكان الحالي واستقصاء الصحة 

الوطنية عن طريق المقابالت واالستقصاء القومي لخريجي الجامعات.
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معلوماتكم محمية بموجب 

القانون

يقتضي القانون أن يحافظ مكتب 

اإلحصاء عىل سرية معلوماتكم وأال 

يستخدم إجاباتكم إال ألغراض إعداد 

اإلحصائيات. لذلك ال يسمح لنا 

ٍيقة  بالكشف علناً عن إجاباتكم بأي طر

قد تكشف عن هويتكم. كما أننا لن 

نشارك معلوماتكم تحت أي ظرف مع 

هيئات إنفاذ قوانين الهجرة، مثل وكالة 

 ،)ICE( إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

وهيئات إنفاذ القانون مثل مكتب 

التحقيقات الفدرالي  )FBI( أو الشرطة، 

ولن نسمح باستخدام هذه المعلومات 

لتحديد أهليتكم لالستفادة من المزايا 

الحكومية.

مهـمـتـنـا

أن نكون المزود الرئيسي للدولة الذي 

يمدها ببيانات عالية الجودة عن 

سكانها واقتصادها.

رؤيـتـنـا

أن نكون المصدر الموثوق للمعلومات 

اإلحصائية الُمنضبطة والمناسبة، وأن 

نكون الجهة الرائدة في توفير 

المعلومات القائمة عىل البيانات.

تاريخ التعداد السكاني

أمر توماس جيفرسون بإجراء أول تعداد 

سكاني عـشري عام 1790. ووفقا 

لمقتضيات الدستور األمريكي، أصبح 

التعداد السكاني إجراًء إلزامياً كل 10 

سنوات بنص الدستور. وفي عام 

1840، أجاز قانون التعداد السكاني 

تأسيس مكتب تعداد مركزي. وفي عام 

1902، أصبح مكتب التعداد السكاني 

ًمة تخضع لوزارة الداخلية.  ًيئة دائ ه

وبعد عام، تم تغيير اسم المكتب 

ليصبح “مكتب اإلحصاء”، وتم نقله إىل 

وزارة التجارة والقوى العاملة الجديدة.
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